Змај Јовина 32
тел/факс 017/7417-963
Број: 44/17
28. фебруар 2017.г.
Врање

Пројекат се реализује уз подршку програма CSOnnect који спроводи Регионални центар за животну
средину (REC). Програм финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA)

ПРЕДМЕТ: Саопштење за јавност
Поштовани,
Дванаесточлана екипа Одреда извиђача „ЗАВИЧАЈ 1093“ из Врања је током
јула прошле године успешно реализовала еколошку Регату „Тужна Морава“ од
Врања до Варварина у дужини од 232 км. Збирни извештај о читавом току Јужне
Мораве достављен је Министарству одбране РС, Министарству полиције РС –
Сектору за ванредне ситуације, Министарству пољопривреде РС и ЈП „Србија воде“
на анализу и даље поступање.
Реакције на извештај и сам подухват су врло позитивне те нам је дало
подстицај да се прича о спају (Т)Јужне Мораве настави.
На таласу добре воље ЈП „Србија воде“, најодговорније институције за
судбину водотока I реда, родила се идеја о потписивању Меморандума за заштиту
(Т)„Тужне Мораве“ коју би потписали челници 34 градских и општинских
самоуправа које се налазе у сливу Јужне Мораве, заинтересована ЕКО удружења и
представници институција и привреде са основним циљем:
Очување проточности водотокова у сливу Јужне Мораве,
Изградња система за пречишћавање отпадних вода и заустављање директног
избацивања отпадних вода у слив Јужне Мораве,
Заустављање бацања и спирања отпада у водотокове у сливу Јужне Мораве,
Уређење приобаља и израда обало утврда,
Подизање квалитета воде,
Развој туристичког потенцијала и одрживог коришћења водотока,
Промоција Јужне Мораве и њених потенцијала.
Пошто се очекује преко 60 потписника Меморандума заказали смо три
термина за потисивање и то:
Петак, 03. марта 2017.г. од 18,00 сати у Врању у просторијама Начелства
Пчињског округа,
Понедељак, 06. марта 2017.г. у 11,59 у Лесковцу у просторијама градског
већа Лесковац и
Уторак, 07. марта 2017.г. од 12,00 сати у Нишу у просторијама Начелства
Нишавског округа.
У нади да подржавате овакав вид грађанске иницијативе на решавању
горућег проблема опстанка здраве пијаће воде и опстанка популације која је
вековима упућена на Јужну Мораву те да ћете са својим екипама присуствовати
заказаним потписивањима Меморандума
Срдачно Вас поздрављамо.
КОНТАКТ: 017 7417963, 061 2890030,
Доставити:
Председницима медија са југа Србије
Архиви

Одред извиђача „ЗАВИЧАЈ 1093“,17000 Врање,Змај Јовина 32, ПИБ 104110817, тел. 017 7417963

МЕМОРАНДУМ за ЗАШТИТУ
(Т)ЈУЖНЕ МОРАВЕ
У име будућих поколења а на основама међугенерацијске
одговорности за опстанак ЕКО система Јужне Мораве, доле потписани
представници
локаних
самоуправа,
заинтересованих
удружења
и
привредних субјеката исказују своју вољу да у наредном периоду
заједничким снагама, уз координацију активности и међусобну помоћ, учине
све што је у њиховој моћи како би дошло до усаглашавањ законских
регулатива и општинских уредби усмерених на побољшање стања на
водотоку Јужне Мораве те да решавање овог проблема постане приоритетни
задатак.
Приоритети којима ћемо се бавити су:
- Очување проточности водотока,
- Израда постројења за пречишћавање воде и заустављање директног
избацивања фекалне канализације у водоток,
- Заустављање бацања и спирање комуналног отпада директно у водоток
- Уређење приобаља и израда обало утврда
- Подизање квалитета воде
- Развој туристичких потенцијала и одрживог коришћења водотока
- Промоција Јужне Мораве и њених потенцијала
Учинимо све да Тужна Морава постане Весела Морава.

Потписници Меморандума:
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